
  
  
 

                                                                                                           

     
  

  
  

  מועצה מקומית הר אדר
  

  מפורט ביקורת דוח
  
  2020לשנת 

JLTZIVIAHE
ביקורת שקוף



  מועצה מקומית הר אדר
    2020דוח ביקורת מפורט לשנת 

  
  

 2

 בס"ד

  םענייניתוכן 
  
  

  פרק  עמוד
    

  דוח רואי החשבון המבקרים  3    
    
  נתונים כלליים על הרשות המקומית  א.פרק   4-5
    
  העיקריים שהועלו בביקורת השנה הממצאים  ב.פרק   6

    
  מעקב אחר תיקון ליקויים  ג.פרק   7

    
  שבוקרו השנהתחומי פעילות   ד.פרק   
    
  התקציב הרגיל  1ד.  8

    
כנגזרת משכר  םיריושכר עובדים בכירים ועובדים סטטוט     2ד.  9-10

   2020מנכ"ל הרשות המקומית שהתקבלו במהלך שנת 
    
                                                                                              נבחרים ועובדיםיתרות חוב      3ד.  11

    
בדיקה בנושא רישום ההקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע      4ד.  12-13

  בעקבות משבר הקורונה
    

  קרנות פיתוחבדיקה בנושא      5ד.  14-15
    

  בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים     6ד.  16-24
    

    
  (נספח) הדוח לתושב  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

  

  

  
  

  לכבוד

  רו"ח אבי אגניהו

   והממונה על החשבונות  ברשויות מקומיות בכיר לביקורתאגף  מנהל

  משרד הפנים

  ירושלים
  

   ,.נ.א

  

  2020מפורט לשנת  ביקורת דוח - מועצה מקומית הר אדרהנדון: 

  

  

  לנו. ות הביקורת שנמסרוהביקורת ברשות המקומית נערכה בהתאם להנחיות המקצועיות ולתוכני

  

הממצאים שהועלו במהלך בדיקתנו ברשות המקומית ואשר מצביעים  צוינוהמפורט  בדוח הביקורת

  הנחיות המחייבות את הרשות המקומית. העל חריגה מ

  

  

  

  בכבוד רב,
   

  אורנה רוזנזון
 חשבון תרוא
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  מועצה מקומית הר אדרנתונים כלליים על  -פרק א' 

על פי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות  1995הישוב הר אדר הוכרז כמועצה מקומית באוגוסט  .1.א
    דונם. 1,286. שטח השיפוט של המועצה הינו 1995-(יהודה ושומרון), התשמ"ה

  
 ,)2020אוקטובר חודש (נכון ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההתאם לנתוני מספר התושבים ב .2.א

  .)924(אשתקד  929נו ימספר בתי אב ה) ו4,377תושבים (אשתקד  4,418עומד על 
  
 . 30.10.2018, החל מיום חיים מנדל שקדכראש המועצה מכהן מר  .3.א
  
  בתואר (ללא שכר). תאח ניתסגמועצה המכהן לראש ה .4.א
  
  חברים. תשעהכוללת מועצה ה .5.א
  
 ועדות במועצה .6.א

  
   :2020בשנת  ןהיומספר ישיבות במועצה חובהועדות להלן פירוט 

  
  2020 - ישיבות במספר   שם הוועדה

 4  ועדת הנהלה

  1  ועדת מכרזים

הוועדה לא התכנסה בשל   ועדה לענייני ביקורת
  היעדר מבקר למועצה בשנה זו.

  8  ועדת מל"ח

  2  ועדה לאיכות הסביבה

  1  נרצחי טרור ועדה להנצחת זכרם של

הוועדה לא התכנסה בשנת   ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
  בשל הקורונה 2020

הוועדה לא התכנסה בשנת   ועדה למיגור האלימות
  בשל הקורונה 2020

  1  ות בארנונהועדת הנח

 כספים להשקעה לא קיימים  ועדת השקעות

  2  ועדה מקומית לתכנון ובנין

  2  ארנונה כלליתועדת ערר על קביעת 

  2  ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

  15  רכשועדת 

      2        ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

  1  ועדת התקשרויות

  
ועדות . במועצה ועדת בטחון, ועדה לקליטת עליה, ועדה חקלאית וועדת תמיכות לא קיימות

  אלו אינן ועדות חובה במועצה.

חוק התכנון אתרים. כמו כן, לא הוקמו במועצה ועדת משנה לתכנון ובניה ווועדה לשימור 

ת חובה ואינן ועדחל בישראל בלבד. ועדות אלו  ,ועדות אלווהבניה, המחייב הקמת ועדות אלו 

  באזור יהודה ושומרון, שבו פועלת המועצה.
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 מוסדות חינוך .7.א

  
להלן פרוט מוסדות החינוך במועצה ומספר התלמידים בשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 

2020:  
  מס' תלמידים      סוג

   412     -בית ספר יסודי
   163    -גני ילדים

  575      סה"כ
  

 רווחההמחלקת פניות ל .8.א
   :2020להלן פירוט מספר הפניות שטופלו במחלקת הרווחה של המועצה בשנת 

  
  מקרים        נושא
  123    משפחה, ילד ונוערפרט, 

  18      קשישים
  13        שיקום
  154        סה"כ

  
 . 2021ינואר פורסם באתר האינטרנט של המועצה בחודש  2019הדוח לתושב לשנת  .9.א

 
  פרטים על ועדת ביקורת  .10.א

  
  הערות  לא  כן  נושא/נוהל  מס"ד

      כן ?ביקורת ועדת הרשות בחרה האם א.  1
  1/1/2019ביום         ?ביקורת ועדת הוקמה מתי ב.
       :שהכין הביקורת בדוחות דנה הביקורת ועדת האם ג.
  דוח הוכןלא ל.ר.   אל   2019לשנת  הפנים מבקר  -
  לא התכנסה ועדה  לא   2019ים לשנ הפנים משרד  -
  ל.ר. לא הוכן דוח  לא   2019לשנת  המדינה מבקר  -

      כן  .לחוק בהתאם הביקורת ועדת הרכב האם  2
 לדוח הרשות למליאת המלצות הגישה הועדה האם  3

 :של הביקורת
      

  לא הוכן דוחל.ר.   לא   2019לשנת הפנים  מבקר  -
  לא התכנסה ועדה  לא   2019לשנת  הפנים משרד  -
  ל.ר. לא הוכן דוח  לא   2019לשנת  המדינה מבקר  -

 תיקון אחר מעקב מנהלת ביקורת ועדת האם  4
 :שהעלה הביקורת המלצות ויישום הליקויים

      

  לא הוכן דוחל.ר.   לא   2019הפנים לשנת  מבקר  -
  לא התכנסה ועדה  לא   2019לשנת  הפנים משרד  -
  ל.ר. לא הוכן דוח  לא   2019 לשנת המדינה מבקר  -

 בדוחות דיון קיימה המקומית הרשות מועצת האם  5
  ?הביקורת ועדת ובהמלצות ברשות שנערכו הביקורת

דיונים התקיימו לא   לא  
ולא  ביקורת בדוחות

התקבלו המלצות 
  ועדת הביקורת
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   הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה  –פרק ב' 

  

  מערך השכר והעסקת עובדים

  

  .]5-20[ 2020משרת מבקר פנים ומשרת עובד אחראי לפניות הציבור לא היו מאויישות בשנת  1ב.

  )2.2סעיף  ד(# ראה פרק 
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  מעקב אחר תיקון ליקויים -פרק ג' 

  

 הליקוי
תוקן /לא תוקן 

  /תוקן חלקית

  ביצוע התקציב הרגיל

 מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק 1ג.

]16-15[.  
  לא תוקן

  מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

ניהול מועצת הרשות לא דנה בדוח המבקר הפנימי, בניגוד לצו בדבר  2ג.

תקנון  1981 -תשל''ט  892מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) מס' 

   [18-16].ל (א)66המועצות המקומיות סעיף 

  לא תוקן

  לא תוקן   [4-18].2019-ו 2018מועצת הרשות לא דנה בדוחות הביקורת לשנים  3ג.

  לא תוקן   [3-09].חלק מוועדות החובה התכנסו בתדירות הנמוכה מההנחיות 4ג.

ג 170מבקר המועצה לא הגיש דוחות ביקורת, בניגוד להוראות סעיף  5ג.

לפקודת העיריות, אשר חל על המועצה בהתאם לפקודת המועצות 

  [20-19]. המקומיות [נוסח חדש]

  לא תוקן

  לא תוקן  . [21-19]ועדת הביקורת לא פעלה בשנה המבוקרת 6ג.

  
  

   



  מועצה מקומית הר אדר
    2020דוח ביקורת מפורט לשנת 

  
  

 8

  תחומי פעילות שבוקרו השנה –פרק ד' 

  

  התקציב הרגיל  1ד.

  

  אישור התקציב הרגיל  1.1ד.

  

בהתאמות  2019הוכן על ידי גזבר המועצה, בהתבסס על ביצוע שנת  2020תקציב המועצה לשנת 

  הנדרשות. 

   התקציב הרגיל במליאת המועצה. אושר 3.03.2020בתאריך 

  .על ידי הממונה ביהודה ושומרון הרגילאושר התקציב  26.04.2020בתאריך 

אש"ח, ובתוספת סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך  31,511-הסתכם ב 2020הרגיל לשנת התקציב 

  .₪ 31,861אש"ח עמד התקציב על  350

  

   ממצאי הביקורת:

לצו בדבר  (ב) 97ף לסעי התאםב לאחר המועד הנדרש במליאת המועצהאושר  2020התקציב לשנת 

  .תקנון המועצות המקומיות 1981-מ"א תש 892ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) מס' 

  

  2020לעומת ביצוע  2020שינויים מהותיים בין תקציב  1.2ד.
  

  :2020לעומת ביצוע  2020להלן שינויים מהותיים בין תקציב 
  
  

  
  
  

 החינוך בשל משבר הקורונה.בסעיף חל קיטון בהכנסות ובהוצאות  2020בשנת  )1(

בשל הכנסות ממחיקת יתרת  סעיף תקבולים בלתי רגילים גבוה משמעותית מהתקציב בעיקר )2(

.2020בעקבות פסק דין שהתקבל בשנת  ,הפרשה לתביעה

  סטיה  הפרש  2020ביצוע   2020תקציב     

  %    אלפי ש"ח      

            תקבולים:
            

  (21.82%)  )1,874(  6,713  8,587  )1(  חינוך 31

            

  678.75%  543  623  80  )2(  תקבולים בלתי רגילים 5

            

            תשלומים:

            

  (15.97%)  )2,021(  10,635  12,656  )1(  חינוך 81
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  ים כנגזרת משכר מנכ"ל הרשות המקומיתיכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטרש 2ד.   

  2020שהתקבלו במהלך שנת         

  

   2020רטי שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים שהתקבלו במהלך שנת פ 2.1ד.

 מס"ד

שם 
העובד 

בראשי 
  תפקיד  תיבות

היקף 
  משרה

תאריך 
תחילת 

העסקה 
ברשות 

  המקומית

תאריך 
תחילת 

העסקה 
בתפקיד 

  זה

תאריך 
המכרז 

לתפקיד 
  זה

תאריך 
המעבר 
לחוזה 

  בכירים

האם 
קיים 

אישור 
משרד 
הפנים 
לחוזה 

הבכירים? 
  כן/לא

האם 
קיימת 

התאמה 
בין חוזה 
הבכירים 

לאישור 
ממשרד 
הפנים? 

  כן/לא

במידה 
ונדרש 
 -מכרז 
האם 

העובד 
נקלט 

במכרז 
 לתפקידו?

  ן/לאכ

האם 
קיימת 

התאמה 
בהיקף 
משרה 

בין 
המכרז 
לקיים 

בפועל? 
  כן/לא

דרגת 
הרשות 
על פיה 
משולם 

שכר 
  בכירים

סוג 
הטבלה 

פיה על 
מחושב 

שכר 
  בכירים

אחוז 
משרה 
  בכירים

שכר 
ברוטו 
12.20 
  בפועל

האם 
קיימת 

התאמה 
בין 

השכר 
ברוטו 
בפועל 

לבין 
החוזה? 

  כן/לא

האם דמי 
הכלכלה 

המשולמים 
לעובד 
בפועל 

תואמים 
את היקף 
משרתו? 

  כן/לא

האם 
התשלומים 

הנוספים 
המשולמים 

לעובד 
מעבר לדמי 

הכלכלה 
תואמים 

את האמור 
בחוזה? 

  ן/לאכ

האם 
לעובד 

רכב 
צמוד? 
  כן/לא

במידה 
ולעובד 

רכב צמוד 
האם  -

שווי 
השימוש 

בתלוש 
השכר 

תואם את 
התעריפים 

בקבוצה 
אליה 

משתייך 
  הרכב? 

האם 
הפרשות 
לקופות 

גמל 
והשתלמות 

בוצעו על 
פי השיעור 

הקבוע 
בחוזה 

ובהתאם 
להנחיות 

חוזר 
  המנכ"ל? 

ליקויים 
אחרים 

ו/או 
הערות 
נוספות 

  לפרט כאן

 ע"כ 1

מנהל 
מחלקת 

  כן  כן  כן  כן  כן כן  14,519   50% טבלה ב' 1  כן  כן  כן כן 01.03.20 15.07.19 24.02.19 01.01.19 100%  שפע

החל לעבוד 
-במועצה ב
1.1.2019   

כמ"מ 
  רבש"צ.

-ב 
24.02.2019 
עבר למ"מ 
מנהל שפע 

עד לקבלתו 
  במכרז

  



  מועצה מקומית הר אדר
    2020דוח ביקורת מפורט לשנת 

  
  

 10

  
  
  

נכון ליום  במועצהלהלן רשימת העובדים הסטטוטוריים המועסקים  – םיעובדים סטטוטורי 2.2ד.

31.12.2020:  

  

משרתו היקף   תפקיד
  של העובד

תאריך תחילת 
  העסקתו במועצה

תאריך תחילת העסקתו 
  בתפקיד הנוכחי

תאריך המכרז 
  לתפקידו הנוכחי

  10.1.2005  1.2.2005  1.2.2005  100%  גזבר
  -  -  -  חיצוני  יועץ משפטי

  11.10.2007  16.12.2007  16.12.2007  75%  מהנדס המועצה
  -  -  -  -  מבקר המועצה
מנהל מחלקת 

  חינוך
80%  1.2.2017  1.2.2017  18.12.2016  

  *-  26.01.2020  26.01.2020  15%  רופא וטרינרי
  -  15.12.2019  15.12.2019  100%  מנכ"ל

עובד אחראי 
  ** למעמד האישה

  08.06.2020  01.07.2020  07.04.2013  ל.ר.

עובד אחראי 
  לפניות הציבור

-  -  -  -  

  
שהוארך מכיוון שלא ניגשו אליו  9.2020-מכרז במילוי מקום זמני של הווטרינר שהתפטר. פורסם  *

 וגם לאחר מכן לא ניגש אף מועמד. ,מועמדים
 .העובדת עובדת בתפקיד זה במקביל להעסקתה כמנהלת מחלקת רווחה במועצה**    

  
  ממצאי הביקורת:

  .2020משרת מבקר פנים ומשרת עובד אחראי לפניות הציבור לא היו מאויישות בשנת 

  1ראה ליקוי ב. #

  

  בשיעור משכר מנכ"ל נגזרששכרם כעובדים  2020שנקלטו לראשונה בשנת עובדים   2.3ד. 

  

היקף משרתו   תפקיד
  של העובד

תאריך תחילת 
  העסקתו במועצה

תאריך תחילת העסקתו 
  בתפקיד הנוכחי

תאריך המכרז 
  לתפקידו הנוכחי

מנהל 
  מחלקת שפע

100%  01.01.2019  24.02.2019  15.07.2019  

  

  ממצאי הביקורת:

  אין ממצאים.

  

  אחראי למניעת הטרדה מינית 2.4ד.

  .2020המועצה מינתה אחראית למניעת הטרדה מינית במהלך שנת 

  

  תיקון  ליקויים שנמצאו בביקורת שנה קודמת 2.5ד.

  .בשנה קודמת לא נמצאו ליקויים
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  נבחרים ועובדיםיתרות חוב    3ד.

  

  :31.12.2020ועובדים ליום חובות נבחרים  נתונים לגבילהלן 

  

  חובות נבחרים

  לא קיימים חובות נבחרים.

  

  חובות עובדים

  לא קיימים חובות עובדים.
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  בדיקה בנושא רישום ההקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע בעקבות משבר הקורונה   4ד.

  

הסיוע בעקבות משבר  במסגרת הבדיקה נבדקו נאותות הרישומים של ההכנסות וההוצאות בגין סלי

  הקורונה בהתאם להנחיות משרד הפנים.

  

  להלן ממצאי הביקורת:

  

  רישום הכנסות בגין סלי הקורונה

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ריכוז הביצוע בגין סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה

שם הכרטיס סעיף תקציבי בהנחיות 

1.22.9999.910
ורונה עד  הכנסות ממשרד הפנים - ק

31.12.2020
125                                           -                                                                   -   

1.22.9999.910
הכנסות ממשרד הפנים - קורונה עבור 

2020 שהתקבלו בתקופה 1.1.21-30.4.2021
0                                           -   

פירוט הביצוע בסעיף אחרהכנסות 

סל הסיוע סעיף תקציבי אחר 

סך הביצוע בספרי 

הרשות בכרטיס 

שונה מהנדרש- 

צבע בז' -  חסר 

סעיף תקציבי

 הסברי הגזבר במקרה בו הרשות 

יכלה לתקן 

ורונה עד  הכנסות ממשרד הפנים - ק

31.12.2020

הכנסות ממשרד הפנים - קורונה עבור 

2020 שהתקבלו בתקופה 1.1.21-30.4.2021

 סה " כ מענקי קורונה שניתנו לפי נתוני 

משרד הפנים 

                         125 

 פירוט הסעיפים

קורונה: סיוע בהכשרת פקחים
                              1 

תמרוץ בדיקות ב
                              8 

תמרוץ בדיקות א
                           22 

כלי סיוע

מנה א

                           90 

מקדמה בגין מנות ב' - ג' 
                              1 

הצטיידות חגי תשרי

נותרה יתרה למימוש

                              3 

הסבר להפרשים 
סך הביצוע בספרי הרשות 

בסעיף ' אחר ' ראה פירוט 

ההפרש בין הביצוע ברשות לנתוני 

משרד הפנים ( יש הפרש ? הסבר !) 

מידע על ההכנסות שהתקבלו עד  31.12.2020

יש למלא אחד מסעיפים אלו בלבד 

                          בחר את הסיבה לשינוי הנדרש

הכנסות

סך הביצוע בספרי 

הרשות 
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 רישום הוצאות בגין סלי הקורונה

 

  
   

ריכוז הביצוע בגין סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה

סעיף תקציבי בהנחיות 

יש לעדכן הסיומת של 

הכרטיס 

שם הכרטיס 

 כן4הוצאות שכר מתשאלים - קורונה1.72.9999.110

 כן12הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד - קורונה1.72.9998.110

1.72.9999.53x0הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה

 כן8הוצאות הסברה ופרסם - קורונה1.72.9999.550

 כן78הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה1.72.9999.932

 כן  23הוצאות הצטיידות מוקד - קורונה1.72.9999.931

1250

סך ביצוע הוצאות 

בספרי הרשות 

בכרטיס שונה מהנדרש

הסברי הגזבר לרישום בסעיף אחר 

כאשר הסיבה היא " הרשות לא תיקנה 

כנדרש בהנחיות " 

סעיף תקציבי אחר 
רקע בז'  -  חסר מס ' 

סעיף תקציבי

הוצאות שכר מתשאלים - קורונה

הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד - קורונה

הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה

הוצאות הסברה ופרסם - קורונה

הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה

הוצאות הצטיידות מוקד - קורונה

                                     -   

סה " כ הוצאות בגין סלי קורונה 

סה" כ הוצאות בגין סלי קורונה - בסעיף אחר 

סך הביצוע בספרי 

הרשות 

סך הביצוע בספרי הרשות 

בסעיף ' אחר ' ראה פירוט 

האם השימוש בהקצאות שימשו 

ליעודם כפי שפורטו בין השאר 

בהנחיות  האגף לביקורת מיום 23 

בספטמבר 2020 סעיפי הוצאות

יש למלא אחד משני סעיפים אלו בלבד 

בחר את הסיבה לשינוי הנדרש



  מועצה מקומית הר אדר
    2020דוח ביקורת מפורט לשנת 

  
  

 14

  קרנות פיתוחבדיקה בנושא  5ד.

  

  מיפוי קרנות פיתוח וחוקי עזר 5.1ד.

  

  להלן ממצאי הביקורת:

 
 

  

  עודפים מתב"רים –בדיקת עומק מדגמית  5.2ד.

  

  להלן ממצאי הביקורת:

  לא נמצאו תנועות עודפים בתב"רים שהועברו מתב"ר אחד למשנהו או מתב"ר לקרן פיתוח.

  

תוקף חוק מקור חוקיסוג ההיטל מס " ד 

העזר 

תאריך 

האם 

הרשות 

גובה את 

ההיטל ? 

מספר חשבון 

בספרים 

יתרה ליום 

31/12/2020

      באלפי ₪

האם הקרן 

מנוהלת 

בנפרד ? 

האם 

חוק 

העזר 

בתוקף ? 

תקין / 

לא תקין 

הערות 

לא חוק התכנון והבנייההשבחה1

תקיןכן5990060000222כןחוק התכנון והבנייהחלף השבחה2

3

היטל מבני 

כןכן5990050000272כן13/01/99חוק עזר ציבור 

תקין

התאריך שנרשם הוא 

תאריך תחילת 

התוקף . אין תאריך 

סיום תוקף 

4

כבישים 

לא חוק עזר ומדרכות 

לא חוק עזר תיעול 5

לא חוק עזר שצ " פ 6

תקיןכןכן599004000025כן25/03/02חוק עזר מים וביוב 7

התאריך שנרשם הוא 

תאריך תחילת 

התוקף . אין תאריך 

סיום תוקף 

8

8.1

קרן שיקום 

כן5990010000604כןחוק עזר מים 

תקין

הקרן הוקמה בהתאם 

לסעיף 5( ג)  לכללי 

המים ( תעריפי מים 

שמספקים ספקים 

מקומיים ) , תשנ" ד -

1994, ולא מתוקף 

חוק עזר , מקור 

הכספים הוא מגביית 

אגרת ביוב . 

8.2

קרן משק 

כן5990070000324לא חוק עזר המים 

תקין

הקרן הוקמה בגין 

כספים שהתקבלו 

מחברת ערים בשלב 

קבלת התשתיות של 

שלב ב ' בישוב ( לפני 

שנים רבות ) . 

8.3

קרן פיתוח 

כן599007000033כןחוק עזר בית עלמין

תקין

ההיטל נגבה מתוקף 

חוק שירותי הדת 

היהודיים [ נוסח 

משולב ] , תשל " א -1971 

בגין רכישת חלקת 

קבר בחיים , ולא 

מתוקף חוק עזר 

קרנות ראשיות 

קרן פיתוח כללית /קרנות אחרות - יש לפרט לפי סוג היטל : 
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  העברה בין קרנות פיתוח –בדיקת עומק מדגמית  5.3ד.

  

  להלן ממצאי הביקורת:

  

  

 

מספר מס " ד 

תנועה 

בספרים 

מהות סכום 

התקבול / 

סוג ההיטל 

תקין / 

לא 

תקין 

אם " לא 

תקין " - 

האם 

נרשמה 

פ " נ 

בספרים ? 

הערות 

שם חשבון מספר חשבון שם חשבון מספר חשבון באלפי ₪

תקיןקרן משק המים 5990020000קרן היטל ביוב 5990040000היטל ביוב          117040281530

החזר חלקי 

של הלוואה

תקיןקרן היטל השבחה5990060000קרן מבנה ציבור 5990050000מבני ציבור        2170402814100

החזר של 

הלוואה בגין 

תב " ר 

אין3

אין4

אין5

הקרן אליה בוצעה ההעברה הקרן ממנה בוצעה העברה 
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  מיוחדות ונושאים אחריםבדיקות  6ד.

  נספחי גבייה -מערך הגביה  16.ד.

   2020-2019טבלת שטחים וגבייה לשנים  -נספח א'
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  נתונים על מערכת הארנונה ברשות - 'בנספח 

  

 .נכסים 967 מטופלים הארנונה במערכת -

  .)1( 223 היה 31.12.2020 – ב החייבים המשלמים חשבונות מספר -

 ) 2( ₪אלפי  1,922 – ל מגיע) במאזן 1 לטופס 2 נספח לפי( התושבים של הארנונה חובות סכום -

 .ח)אש" 563(כולל  חובות מסופקים בסך 

 .חאש" 191, והחובות בגינם היו בסך 3סך הנכסים החייבים ארנונה אשר נרשמו לגביהם הערות בטאבו הינו  -

 .1%הינו  הערות אזהרה שנרשמו לגביהם בגין הנכסיםאחוז גביית פיגורים   -

  

  נתון זה מתייחס למספר החייבים. )1(

יתכן שחוב של חייב אחד ירשם שהינו גבוה ממספר החייבים, היות  339בנספח ג' להלן, מספר המקרים בסך 

 כמספר מקרים (במספר טווחי חוב ובמספר שנים).

  אש"ח 1,922בדוחות הכספיים     1לטופס  2של התושבים, לפי נספח  הארנונהסך כל חובות  )2(

  אש"ח     94                  נוסף יתרות זכות 

                                                                                                                              ------  

  אש"ח  2,016       תרות חובה ללא קיזוז יתרות זכותרק י –סה"כ לפי נספח ג' 

 

  

  יתרות זכות של תושבים

  

אלפי  94רשומות במערכת הגביה יתרות לזכות תושבים עבור ארנונה בסך כולל של  2020בדצמבר  31כאמור לעיל, ליום 

  אלפי ש"ח).  39 ש"ח (שנה קודמת

שוטפת ופרטנית של יתרות אלו. בחלק מהמקרים יש לתושב יתרה כפי שנמסר על ידי גזבר העיריה, העיריה מבצעת בדיקה 

 84-המועצה אמדה את הסכומים להחזר ב .ובחלק אחר מהמקרים ככל הנראה מגיע לתושב החזר ,הן בחובה והן בזכות

  מחמת אי מהותיות של הסכום. , ולא נזקפה במאזן למיסים מראש,ש"ח. יתרה זו נרשמה להכנסות ארנונהא
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  ניהול חייבים ארנונה -נספח ג'

  

  .₪למקרה באלפי  , ולפי גובה החוב₪אלפי ב החוב בות לפי ותקניתוח היקף חולהלן 

  
  
  
  
  

  הנחות מארנונה 26.ד.

  

ערכתי בדיקת הנחות ארנונה בהתאם לנוהלי הבדיקה שנקבעו על ידי האגף לביקורת. תוצאות הבדיקה נכללו בדוח 

  .25.11.2021נפרד שנשלח למשרד הפנים בתאריך 

  

  ממצאי הביקורת
  

 .מקרים של הנחות שלא כדין לא נמצאו
   



  מועצה מקומית הר אדר
    2020דוח ביקורת מפורט לשנת 

  
  

 19

  
  השתתפות בתקציב הג"א 36.ד.
  

  .₪אלפי  161הינה בסך  2020לשנת  הג"א מקומיהצעת תקציב 

, רכש מערכות ₪אלפי  39 בסך תחזוקה, תיקונים וחומרים, ₪אלפי  70 בסך כח אדם התקציב כולל:

בסך  תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפותו ₪אלפי  11בסך  ביטוח ופרסום ,₪אלפי  40בסך 

  . ₪אלפי  161רכיבי התקציב מסתכמים לסך  .אש"ח 1

  .₪אלפי  144בפועל בוצע , אולם ₪אלפי  161בספרי המועצה תוקצב סעיף הג"א מקומי בסך 

  
  

בכל הבתים שמקלטים ציבוריים המשמשים את התושבים, מאחר  בישוב אין - נתוני מקלטים ביישוב

מקלטים/ממ"דים ציבוריים במבני הציבור (ביה"ס היסודי, גני  מקלטים או ממ"דים. בישוב יש יש

  ).מבנה המועצהו נוערילדים, מעון יום, מתנ"ס, מועדון ה

  

  .₪אלפי  26הינה בסך  2020לשנת  השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי

  .₪אלפי  23, ובוצע בפועל בסך ₪אלפי  26סך בספרי המועצה תוקצב סעיף הג"א כלל ארצי 

  

  תקציב הג"א מקומי בספרי הרשות תואם את הצעת תקציב הג"א מקומי. – ממצאי הביקורת

. לא נרשמו פעילויות השייכות לסעיף 723פעילויות הג"א שבוצעו על ידי המועצה נרשמו במסגרת פרק 

  זה בסעיף תקציבי אחר.

  

  השתתפות בתקציב הג"א.ממצאי בדיקת הביקורת לגבי להלן פירוט 
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4,382מספר תושבים הר אדרשם רשות20

האם קיבלת הצעת 
תקציב הג" א בפורמט 
זה חתום לפחות ע " י  

גורם כל שהוא, 
הרשות , הג" א או 

שניהם 

כן

סעיף מס " ד 
תקצוב לפי 

הנחיות 
תקצוב בהצעה 

החתומה 
תקציב בספרי 

הרשות 
ביצוע בפועל 
בפרק 723

ביצוע המופיע 
בסעיף אחר 

(בגיליון 
" פירוט 

בסעיף אחר" )

סה " כ ביצוע 
כולל הרשום 

בפרקים 
אחרים 

הפרש בין ההצעה 
החתומה לביצוע 

בפרקי 723

הפרש בין 
ההצעה 
החתומה 
לביצוע 

בפועל כולל 
בסעיף אחר

123456=4+57=4-28=6-2

1
כח אדם - יש לציין בהערות את מס המשרות בטופס 

66
              70                    70                    70                  80                   -                   80                                10              10 

 8-               8-                                 31                   -                   31                  39                    39                    39              תחזוקה , תיקונים וחומרים 2

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               שיפוץ מקלטים 3

 17-             17-                              23                   -                   23                  40                    40                    40              רכש מערכות 4

 1-               1-                                 10                   -                   10                  11                    11                    11              ביטוח ופרסום 5

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               רכישת ערכות מיגון אישיות 6

 1-               1-                                   -                    -                     -                   1                       1                       1                תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות 7

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות 8

 17-             17-                              144                 -                   144               161                  161                  161            סה " כ הג" א מקומי9

 2-               2-                                 23                 23                  26                    26                    26              השתתפות בהג" א ארצי10

 20-             20-                              167                 -                   167               187                  187                  187            סה " כ כללי11

ב.

נושאמס " ד 
חתימת ר' 
רשות כן/לא

חתימת גזבר 
כן/לא

חתימת קב" ט / 
מנהל מדור 

חירום ובטחון     
  כן/לא

חתימת 
הממונה על 

המחוז 
במשה " פ 

כן/לא

חתימת 
מפקד המחוז 

כן/לא

1
הצעת תקציב חתומה ע" י כל בעלי התפקידים (שנת 

הביקורת)
כןכןכןכןכן

2
הצעת תקציב חתומה ע" י כל בעלי התפקידים (שנה 

נוכחית)
כןכןכןכןכן

ג

נושאמס " ד 
כמות עפ" י 

תקן
פער לתקןכמות קיימת 

2424ציוד מיגון אישי לעובדי הרשות1

ד .

נושאמס " ד 
ביטוח יעודי 
לציוד כן/לא

ביטוח במסגרת 
ביטוח כללי של 

הרשות כן/לא 

האם הביטוח 
משעובד לפקע " ר 

כן/לא 

האם הרשות 
חתמה על נספח ח 

בהתאם לחוזר 

לאלאכןלאביטוח1

ה .

נושאמס " ד 
נתון  עזר 

לניצול 
הערות אם לא, מדוע ? כן/לא

לאהתראת ניצולניצול תקציב הג" א מקומי בלבד ליעודו1
לדברי הגזבר 

הסיבה לפער בין 
כןסבירהאם תקציב כ" א מנוצל ליעודו2

ו.

סעיף מס " ד 

הפרש בין 
תקציב 
בהצעה 
החתומה 

לבין תקציב 
בספרי 
הרשות 

כח אדם 1

תחזוקה , תיקונים וחומרים 2

שיפוץ מקלטים 3

רכש מערכות 4

(0)ביטוח ופרסום 5

רכישת ערכות מיגון אישיות 6

(0)תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות 7

תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות 8

(0)סה " כ הג" א מקומי9

0השתתפות בהג" א ארצי10

0סה " כ כללי11

ז .

מספר המשרות בטופס 66 - 0.65

 פיצול הביצוע בסעיפי 42 ו-93 שבתחומים השונים בוצע בהתאם ליחס התקציב ביניהם

הערות 

הערות 

שייך להג " א ומצריך הצהרה  ו ציוד ש ספח ח : אין אצלנ גזבר המועצה לגבי נ
כזו . כל הציוד ששייך למועצה מבוטח בביטוחי המועצה . ש

הסבר הגזבר

מו בהתאם להנחיות בסעיף 1729 ולכן אינן מופיעות במסגרת ביצוע הג " א. רש הוצאות בגין הקורונה נ

הערות נוספות 

בדיקה תקציבית בנושא הג" א מקומי לשנת 2020 - באלפי ₪ 

הערות 

מס' משרות בטופס 66 - 0.65

הערות 
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  השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי 46.ד.

  

 כספי דוח הרשות ידי על מוגש כן כמו מבוקר.  בלתי רביעי, רבעון דוח הגישה המקומית הרשות

  להפרשים, במידה וקיימים. הרשות והסברי מהדוחות מבוקר על ידי רואי חשבון. להלן נתונים נבחרים

  

  מועצה מקומית הר אדר

 רבעון למאזןהשוואת 

  דוח רבעוני  הנושא
 דוח כספי

 מבוקר
 הפרש

הסבר 

  מספר

           24/02/2021  *למשרד הפנים תאריך הגשת הדוח

  1  52  1,420  1,368  סה"כ רכוש שוטף 

  2  33  178  145  הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו

  3  )271(  1,368  1,639  גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 

  - -  -  -  גירעונות סופיים בתב"רים

  3  )262(  2,745  3,007  סה"כ התחייבויות שוטפות

  3  (118)  2,566  2,684  למווהוצאות מתוקצבות שטרם ש

  -  -  -  -  עודף מצטבר בתקציב הרגיל 

 -  (6)  3,202  3,208  חייבים בגין אגרות והיטלים

  -  -  1,815  1,815  עומס מלוות

  4  43  14,227  14,184  הכנסות מארנונה כללית

 5  117  10,001  9,884  סה"כ שכר 

  -  -  214  214  פרעון מלוות

  -  -  179  179  הוצאות מימון

  -  -  -  -  גרעון שוטף

 3  271  878  607  עודף שוטף

 -  1  590  589  סה"כ תקבולים בתב"ר בשנת הדוח

 -  -  2,724  2,724  סה"כ תשלומים בתב"ר בשנת הדוח

  

  הכספי המבוקר:להלן הסבר להפרשים בין הדוח הרבעוני לדוח 

 בעיקר בשל תיקון רישום שיקים לפרעון כנגד חשבון הבנק. .1

 בשל תיקון רישום הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו ממשרד החינוך בהתאם לדוחות מית"ר. .2

 הפרשה לתביעות בהתאם לפסק דין שהתקבל.קיטון ב בגיןבעיקר  .3

 בשל תיקון רישום ההנחות בארנונה בספרים בהתאם לדוחות הגבייה. .4

  פרישת עובדים לסעיף השכר. בגין בעיקר בשל תיקון מיון הוצאות .5
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 :2020שנת למועדי הגשת הדוחות הרבעוניים להלן * 

    

  

  

  

  

  

  

לצו בדבר   (ב)106בסעיף  להגשתוהימים שהוקצבו  60לאחר תום  הוגש 2020 הרבעון השני לשנתהדוחות בגין 

  .תקנון המועצות המקומיות, 1981 -תשל"ט 892מס'  )יהודה והשומרון(ניהול מועצות מקומיות 

  

, הוגשו הדוחות באיחור בעקבות משבר הקורונהבמועד, אך  הדוחותמאמצים להגיש את  נעשותגובת המועצה: 

  .דבלב מספר ימיםשל אם כי מדובר באיחור 

  

   

  מועד הגשה   רבעון

  31/05/2020  ראשון

  06/09/2020  שני

  18/11/2020  שלישי

  24/02/2021  רביעי
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  נושאים אחרים  56..ד

  

  

  דוחות מבקרים אחרים 6.5.1ד.

  

  על ידי מבקר הפנים.שנערך לא פורסם דוח ביקורת ולפיכך  ,לא כיהן מבקר פנימי במועצה 2020בשנת 

  . התייחסות למועצה הכולליםמבקר המדינה  מטעם דוחות פורסמולא  2020כמו כן, בשנת 

   

   

  אחריםנושאים  6.5.2ד.

  

   2019הדוח המפורט לשנת 

  

   .2019דנה בדוח המפורט לשנת לא הרשות  מליאתממצאי הביקורת:  

  

  סטיות בשכר הממוצע למשרה

 
  רווחהמשרות 

וכן בגין מינוי נוסף של עובדת  ,בשל הסכם חדש באוצר בנוגע לעובדות סוציאליות, לפיו הוגדל השכר

  הרווחה למשרת יועצת לקידום מעמד האשה.

  

  משרות אחרים

ואילו השנה  ,66בשנה קודמת עובדים המתגוררים בשטחי הרשות הפלסטינית לא נכללו בביצוע לפי דוח 

  העלות הממוצעת למשרה קטנה. ,נכללו, ומכיוון שהשכר הממוצע שלהם נמוך מהעובדים האחרים

  

  נבחריםמשרות 

שולמו הוצאות  2019ון שבשנת מכיו ,העלות הממוצעת בשנה קודמת למשרת נבחרים הייתה גבוהה יותר

  בגין סיום יחסי עובד מעביד לראש המועצה הקודם.

  

  פנסיונריםמשרות 

יצא לפנסיה עובד אשר הפנסיה שלו נמוכה משמעותית מהפנסיונר הקודם, ובשנת  2019באמצע שנת 

 עובד זה קיבל פנסיה במהלך שנה שלמה. בשל עובדה זו חל קיטון משמעותי בעלות הממוצעת 2020

  למשרת פנסיונר.
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  העברות בין קרנות הפיתוח

  

  ממצאי הביקורת:

בוצעו העברות מקרן חלף היטל השבחה לקרן מבני ציבור ומקרן משק המים לקרן היטל ביוב,  בעבר

  לצורך שימוש כמקור מימון לתב"רים שמומנו באמצעות קרנות אלו.

 בכיוון הנגדיבמהלך השנים, עם קבלת הכנסות לקרן מבני ציבור ולקרן משק המים, מבוצעות העברות 

  לכיסוי ההעברות הנ"ל.

  

  גובת המועצה:ת

קרן מבני ציבור מיועדת למימון השקעות במבני ציבור, ואילו קרן היטל השבחה מיועדת למטרות 

כך גם ביחס  רה אינה סותרת את מטרת הקרן.לרבות השקעות במבני ציבור, כך שההעב –נרחבות יותר 

    אשר מהותן קרובה. ,להעברה בין קרן היטל הביוב וקרן משק המים

לא  , אולם היתרה בקרנות אלוהיו הוצאות גדולות מקרן היטל הביוב ומקרן מבני ציבור עברובשנים 

לצורך מימון למנוע את הצורך בנטילת הלוואה מהבנק כדי תה מספקת לשם כיסוי ההוצאות. יהי

 נטלה כביכולהיא  בעלות מהות דומה,עודפי מזומנים שמקורם בקרנות  למועצה, בשעה שיש ההוצאות

  הלוואות לקרנות שמהן נלקחו.ה. עם קבלת כספים לקרנות אלו, מוחזרות אלומקרנות  הלוואה
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